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ดร. จไรรัตน  จลจักรวัฒนดร. จุไรรตน  จุลจกรวฒน

คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม



ี่ บทท 5
ํ โ ไปป ิ ั ิการนํานโยบายไปปฏิบัติ



ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

Walter Williams 

1971

ึ ี่ ั  ใ ป ิ ั ิ ิ ี่การศกษาเกยวกบสมรรถนะขององคการในการปฏบตภารกจท

ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลอยางมีประสทิธภิาพ และประสทิธิผล 

Pressman and Wildavsky

1973

ื ใ   ใ  ใ   ใ คือการดําเนินงานใหลลุวงใหประสบความสําเร็จ ใหครบถวน ให

เกิดผลผลิต และใหสมบรูณ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

Horn and Meter 

19761976

การนํานโยบายไปปฏิบัติ ครอบคลมกิจกรรมทัง้มวลที่กระทําโดยรฐับาลและการนานโยบายไปปฏบต ครอบคลุมกจกรรมทงมวลทกระทาโดยรฐบาลและ

เอกชน ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล ซึ่งมีผลตอการบรรลุความสําเร็จตาม

วัตถประสงคที่กําหนดไวลวงหนาจากการตัดสินใจนโยบายุ

Eugene Bardach

1980

เกมของกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวของกับแนวความคิด ทฤษฎี 

และการวิจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ ฏ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

Mazmanian and  Sabatier 

1989

การนําการตัดสินใจกําหนดนโยบายที่ไดกระทําไว ซึ่งอาจอยในรปของการนาการตดสนใจกาหนดนโยบายทไดกระทาไว ซงอาจอยูในรูปของ

จดหมายคําพิพากษาของศาล คําสั่งของรัฐบาลหรือคณะรฐัมนตรีไปปฏิบัติ

ใหประสบความสําเร็จ ใหประสบความสาเรจ 

Cheema and Rondinelli

1983

การนํานโยบายหรือแผนงานไปปฏิบตัิใหบรรลุผลสําเร็จ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การนํานโยบายไปปฏิบัติ

หมายถึงการแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย  ซึ่งอาจเปนกฎหมาย 

หรือคําสั่งของรัฐบาล หรือคณะรัฐมลตรีใหเปนแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมหรอคาสงของรฐบาล หรอคณะรฐมลตรใหเปนแนวทาง แผนงาน โครงการ กจกรรม

ที่เปนรูปธรรมประกอบดวยการจัดหาทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินการสําเร็จลุลวง

ตามวัตถประสงค การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถประสงคที่กําหนดไวตามวตถุประสงค การวางแผนโครงการเพอตอบสนองวตถุประสงคทกาหนดไว

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

การนํานโยบายไปปฏิบัติแบบบนลงลาง

ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ไดแก 

1. ขั้นตอนระดบัมหภาค

2  ขั้นตอนระดบัจลภาค2. ขนตอนระดบจุลภาค

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

1. ขั้นตอนระดบัมหภาค

รัฐชาติสวนใหญมักเนนรปแบบรัฐบาลที่มีรฐชาตสวนใหญมกเนนรูปแบบรฐบาลทม

การใชอํานาจอธิปไตยแบบรวมอํานาจ การนํา

นโยบายไปปฏิบัติจึงเปนการรวมอํานาจไวที่นโยบายไปปฏบตจงเปนการรวมอานาจไวท

หนวยงานในระดับชาติ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

1. ขั้นตอนระดบัมหภาค

หรือระดับมหภาค  ซึ่งมีบทบาทเปนผหรอระดบมหภาค  ซงมบทบาทเปนผู

ควบคุมการแปลงนโยบายใหเปนแนวทาง 

แผนงาน โครงการ โดยใชองคการขนาดใหญ แผนงาน โครงการ โดยใชองคการขนาดใหญ 

หรือองคการแบบราชการซึ่งมีสายการบังคับ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

1. ขั้นตอนระดบัมหภาค

ั ั้  ํบัญชาหลายขันตอน  แบงอํ านาจ

ลดหลั่นกันลงไป แตการควบคุม และการ

ั ิ ใ ็  ี่  ั ิตัดสินใจเด็ดขาดอยูทีหนวยงานระดับชาติ 

ก า ร แปล งน โ ยบ า ย ไปสู ภ า คปฏิ บั ติ

ั ป ระดับมหภาค ประกอบดวย

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ป โ

ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

นโยบาย (Policy) : แปลงนโยบาย

เปน

แผน (Plan)

แผนงาน (Program)

โครงการ (P )โครงการ (Program)

กิจกรรม (Activity)ที่มา : 

http://www.samutprakan.go.th

งาน (Activity)

http://www.samutprakan.go.th

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

1.1 ขั้นการแปลงนโยบายใหเปนแนวทาง แผนงาน โครงการ 

เ มื่อฝายการเมืองระดับชาติ  ไดแก  

รัฐสภา   และคณะรัฐมนตรี ไดกํ าหนด

ขอบเขตการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะฏ

ของกฎหมาย มติคณะรัฐมลตรี กฎกระทรวง 

และระเบียบหรือขอบังคับสํ าหรับ เปน

แนวทางนํานโยบายไปปฏิบัติแลว 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

1.1 ขั้นการแปลงนโยบายใหเปนแนวทาง แผนงาน โครงการ 

การแบงนโยบายให เปนแผนงาน 

หรื อ โ ค ร งก า ร เพื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ  จะ

สอดคลองกับเจตนารมณของผูกําหนดู

นโยบาย และสนองตอบตอประเด็นปญหา

ที่ทําใหนโยบายกอตัวขึ้นนั้น ผูนํานโยบายู

ไปปฏิบัติควรหลีก เลี่ ยง เงื่ อนไขหรือ

สภาพการณตอไปนี้

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



่ ่นโยบายที่มีวัตถุประสงคที่คลุมเครือไมเฉพาะเจาะจง ทําใหผูนํา

นโยบายไปปฏิบัติสามารถใชดุลพินิจไดมาก 

วัตถุประสงคของนโยบายมีหลายประการ และขัดแยงกัน

รวมทั้งยากที่จะลําดับความสําคัญกอนหลัง รวมทงยากทจะลาดบความสาคญกอนหลง 

ความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายของหนวยงานที่รับผิดชอบุ

การขาดความรวมมือ และความจริงใจที่มีตอนโยบายของหนวยงานที่

ไดรับมอบหมายความรับผิดชอบใหนํานโยบายไปปฏิบัติไดรบมอบหมายความรบผดชอบใหนานโยบายไปปฏบต

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

1.2 ขั้นการยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ

เปนหนวยงานสวนกลางไดทําการแปลงเปนหนวยงานสวนกลางไดทาการแปลง

นโยบายออก เปน  แนวทาง  แผนงาน 

โครงการแลว  หนวยงานสวนกลางตองทําโครงการแลว  หนวยงานสวนกลางตองทา

ใหหนวยงานระดับรองลงมาทั้งหนวยงาน

ระดับภมิภาค และทองถิ่น ยอมรับแนวทาง ระดบภูมภาค และทองถน ยอมรบแนวทาง 

แผนงาน โครงการแลวนําไปปฏิบัติ 

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนระดับภมูิภาคประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นการสราง   

ความเปนปกแผน 

ความตอเนื่อง

ัข้ันการระดม

พลัง ขั้นการ

ป ิ ั ิปฏิบัติ  

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนระดับภมูิภาคประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ัข้ันการระดม
พลัง 

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่หนวยงานระดับทองถิ่น

จะดําเนินใน 2 กิจกรรม คือการพิจารณารับนโยบาย

และการแสวงหาความสนับสนุน 

คารล  อี  เวน  ฮอรน  การนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติมาจะตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

และกลุมผลประโยชนในทองถิ่น

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนระดับภมูิภาคประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นการปฏิบัติ  

เมื่อขั้นแรกมีการยอมรับ ขั้นตอนนี้ก็เปนชั้นของ

การปฏิบัติจริง การสรางความสําเร็จในขั้นนี้ขึ้นอยูกับ

การแสวงหาวิธีการในการปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อ

ปรับแผนงาน และหรือโครงการใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขั้นตอนระดับภมูิภาคประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นการสราง    ขนการสราง    
ความเปนปกแผน 
ความตอเนื่อง

ไดรับการยอมรับเปนหนาที่ประจําในการสรางไดรบการยอมรบเปนหนาทประจาในการสราง

ความเปนปกแผนใหแกนโยบาย  หรือสรางความ

ตอเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบายผบริหารตองใชตอเนองในการปฏบตงานตามนโยบายผูบรหารตองใช

แนวความคิดพัฒนาองคการ การสรางแรงจูงใจ การมี

สวนรวม การจงใจ  ใหปฏิบัติงานรสึกผกพันและสวนรวม  การจูงใจ ใหปฏบตงานรูสกผูกพนและ

ยอมรับโครงการ

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ในการดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย วิโรจน สารรตันะ (2548) และ Oaks (2003) ไดแบง

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายออกเปน 5 ขั้น ดังนี้ คือ ขนตอนในการดาเนนการวจยเชงนโยบายออกเปน 5 ขน ดงน คอ 

1  ขั้นเตรียมการ (Preparation) 1. ขนเตรยมการ (Preparation) 

 ั้ ํ ิ  (C i i ) 2. ขนการกาหนดกรอบแนวคิด (Conceptualization) 

3. การวิเคราะหเชิงเทคนิค (Technical analysis) 

4. การวเิคราะหขอเสนอแนะ (Recommendation analysis) 

5. การสื่อสารขอเสนอแนะ (Communication)

ดร. จุไรรัตน  จุลจักรวัฒน                      นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) 

ขั้นเตรียมการเปนการรวบรวมขอมลสารสนเทศเบื้องตน เกี่ยวกับสภาพขนเตรยมการเปนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศเบองตน เกยวกบสภาพ

ในอดีต ปจจุบัน ของบริบทนโยบายในปญหาที่ศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน

กระบวนการกําหนดทิศทางการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบดวยกระบวนการกาหนดทศทางการศกษาวจย ซงประกอบดวย

1. บริบทการกําหนดนโยบาย ทั้งในอดีต ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตุ

นอกจากนี้ยังรวมถึงกลไกเชิงนโยบาย (Policy mechanism) กลุมผูมีสวนไดสวน

เสียที่สําคัญ (Key stakeholders) และทําความเขาใจโครงสรางอํานาจ (Power ญ ( y ) (

structure) ในการกําหนดนโยบาย



1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) 

ิ  ื ้   ิ  ี  ไ  ี ี่ ี  ป ี่ ึ2. นิยามขอตกลงเบืองตนและคานิยมของผูมีสวนไดเสียทีมีตอปญหาทีศึกษา

เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

ป  ี่ ป ไปไ  ี่ ั ป ี่ ึ ีป ็3. ประเภทของขอเสนอแนะทีเปนไปไดเกียวกับปญหาทีศึกษามีประเด็น

ใดบางที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปนเสนตอเนื่อง (Continuum) แบบคอยเปนคอยไป 

 ื่ ป ี่ ป ิ่ ใ (Incremental change) ขอเสนอแนะเพือการเปลียนแปลงสิงใหมๆ (Fundamental 

change) หรือขอเสนอแนะแบบผสม (Mixed scanning) 

ั ี่  ํ ป ํ ั ิ ั ิ ึ ิ่ ํ4. ทรัพยากรทีตองการและจําเปนสําหรับการวิจัย เงิน รวมถึงสิงอํานวยความ

สะดวกบุคลากร วัสดุอุปกรณดวย และเพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารใน

ั้ ี ํ ิ ิ ั ใ  ิ ป ิ ิ ี ั้ ืกระบวนการขันเตรียมการดําเนินการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ มี 8 ขันตอน คือ 
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4. ทรัพยากรที่ตองการและจําเปนสําหรับการวิจัย เงิน รวมถึงสิ่งอํานวยความ

สะดวกบคลากร วัสดอปกรณดวย และเพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมลขาวสารในสะดวกบุคลากร วสดุอุปกรณดวย และเพอเปนการเกบรวบรวมขอมูลขาวสารใน

กระบวนการขั้นเตรียมการดําเนินการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพ มี 8 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นการเลือกปญหาทีจ่ะศึกษาวิจัย 

2. ขั้นกําหนดประเด็นนโยบายที่สําคญัตางๆ ญ ๆ

3. การวิเคราะหความเปนมาของประเดน็นโยบาย 

4. สืบคนงานวิจัยทีม่ีมากอนหนา ผลที่มีตอการเปลี่ยนแปลงและความพยายามที่จะ

เปลี่ยนแปลง 

5. จัดหาแผนภูมิองคการและผูมีอํานาจในการตัดสินใจทั้งรายบุคคลและรายกลุม ู ู ุ ุ

6. กําหนดรปูแบบกระบวนการตัดสินใจ 

7. สัมภาษณผูมีสวนไดเสียเพื่อรวบรวมขอมูล ู ู

8. สังเคราะหขอมูลทีไ่ดรับ ซึ่งในขั้นนี้ เปนความพยายามของผูวิจัยเพื่อตอบคําถาม

วา ใครคือผูใชผลการวิจัย ใครมีอํานาจในการตัดสินใจ ู
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2. ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิด (Conceptualization) 

ในขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบาย ในขนตอนการกาหนดกรอบแนวคดการวจยเชงนโยบาย 

มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 
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สวนกรณีคําถามการวิจัย กําหนดหลังจากการพัฒนาตัวแบบเบื้องตน

 ํ ิ ั ํ ไป  ี ิ ี ิ ั ํแลวเพราะคําถามการวิจัยจะนําไปสูการวางแผนระเบียบวิธีการวิจัย และการนํา

ผลการวิจัยไปใช ดังนั้นการกําหนดคําถามการวิจัยตองคํานึงถึงขั้นตอนดังนี้

1. กําหนดวาผลที่คาดหวังจากการวิจัยคืออะไร เปนไปในรูปแบบใด (Incremental  ู (

fundamental   mixed) และเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายในระดับสูงหรือต่ํา 

2  กําหนดประเด็นของปญหาที่ศึกษา ควรคํานึงถึงความเปนพหมิติ (Multi 2. กาหนดประเดนของปญหาทศกษา ควรคานงถงความเปนพหุมต (Multi 

dimension) จะทําใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุม 

ํ ั ป ี่ ั ํ ื่ ป ี่ ป ไ 3. กําหนดตัวแปรทีสามารถจัดกระทําเพือการเปลียนแปลงได (Malleable 

variables) 

่ ่ ่4. กําหนดคําถามการวิจัยจากตัวแปรที่กําหนดที่จะนําไปสูผลที่คาดหวัง 
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สําหรับกรณีการเลือกผูดําเนินการวิจัย มีทางเลือก 3 ประเด็นคอื 

1. ศึกษาเปนทีมหรือเดี่ยวควรพิจารณาจากผลกระทบ ถาเปนเรื่องใหญมีผลกระทบมาก

ควรมีการศึกษาเปนทีม และตองคํานึงถึงหลักสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 

2. การเลือกภูมิหลังของผูวิจัย 

่ ่3. ที่ปรกึษาการทําวิจัย อาจเปนทมีทีป่รกึษาหรอืเปนคณะกรรมการอํานวยการ
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3. การวิเคราะหเชิงเทคนิค (Technical analysis) 

ขั้นการวิเคราะหเชิงเทคนิค (Technical analysis) ในขั้นการวิเคราะหเชิงเทคนิค เปนขนการวเคราะหเชงเทคนค (Technical analysis) ในขนการวเคราะหเชงเทคนค เปน

ขั้นตอนการตรวจสอบปจจัย (Factors) ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา โดยมีขัน้ตอนดังนี้ คือ 

1. การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 

2  การออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย 2. การออกแบบระเบยบวธการวจย 

3. การวิเคราะหขอมูลและสรปุผล 

4  การพัฒนารางขอเสนอแนะ โดยมรีายละเอียดดังนี้4. การพฒนารางขอเสนอแนะ โดยมรายละเอยดดงน
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การพัฒนารางขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1. การนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Operationalization of variables) เปน

่ ่ ่การกําหนดนิยามตัวแปรที่จัดกระทําและสามารถเปลี่ยนแปลงได (Malleable variables) ที่

กําหนดในขั้นตอนกําหนดคําถามการวิจัย และอยูในรูปดัชนีชี้วัด (Indicators) มีความ

เฉพาะเจาะจงและวัดได

4.2. การออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย (Design of study methodology) การวิจัยเชิง

่นโยบายมุงเนนหาขอเสนอเพื่อการตัดสินใจ ระเบียบวิธีการวิจัยสามารถนํามาดัดแปลง 

(Adapting) ผสม (Combining) หรือปรับ (Improvising) ใหมีความเหมาะสมมี 6 รูปแบบ 

คือ
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การออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย (Design of study methodology)ใหมีความเหมาะสม

มี 6 รูปแบบ คือู

1. การสังเคราะหประเดน็ (Focused synthesis) ใชในกรณีขอมูลมาจากหลายแหง 

2  การวิเคราะหขอมลทติยภมิ (Secondary analysis) ใชกรณีเพื่อการสรางฐานขอมล2. การวเคราะหขอมูลทตุยภูม (Secondary analysis) ใชกรณเพอการสรางฐานขอมูล

ใหม 

3  การทดลองภาคสนาม (Field experiments) โดยการทดลองใชแบบหลักการสม 3. การทดลองภาคสนาม (Field experiments) โดยการทดลองใชแบบหลกการสุม 

(Randomized field experiment) หรือแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experiment) 

4  การวิจัยเชิงคณภาพ (Qualitative methods) อาจเปนการสัมภาษณกลม (Focused 4. การวจยเชงคุณภาพ (Qualitative methods) อาจเปนการสมภาษณกลุม (Focused 

group discussion) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) (Participant Observation) 

5. การสํารวจ (Survey) 

6  กรณีศึกษา (Case study) การวิเคราะหตนทน กําไร และตนทน ประสิทธิผล6. กรณศกษา (Case study) การวเคราะหตนทนุ กาไร และตนทุน ประสทธผล
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4. การวิเคราะหขอเสนอแนะ (Recommendation analysis) 

ขั้นการวิเคราะหขอเสนอแนะ (Recommendation analysis) การวิจัยสวนใหญ

จบลงดวยการสรปผลและการใหขอเสนอแนะการวิจัยวา “ควรทําอะไร” แตสําหรับจบลงดวยการสรุปผลและการใหขอเสนอแนะการวจยวา ควรทาอะไร  แตสาหรบ

การวิจัยเชิงนโยบายจะเปนการศึกษาตอวา“ควรทําอยางไร” ประกอบดวยการ

ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ดาเนนการในกจกรรมตางๆ ดงน
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4. การวิเคราะหขอเสนอแนะ (Recommendation analysis) 

ิ   ี  ไ   ี ี่ ี  ั ิ ใ1. การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Analysis of stakeholders) ทีมีผลตอการตัดสินใจ

นโยบาย โดยอาจจําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูตัดสินใจนโยบาย (Decision makers) และ

  ี ิ ิ ั้ ี้ ึ้  ักลุมผูมีอิทธิพล (Influencers) ทังนีขึนอยูกับ 

1. ปรมิาณทรัพยากรทีม่ีอยู เชน เงิน อาสาสมคัร การประสานงาน ขอมูลสารสนเทศ 

ั  ี  ไ   ี2. คุณลักษณะของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. ความสามารถของผูมีสวนไดสวนเสีย หลังจากนั้นนาํมาจัดทําแผนภาพโครงสรางอํานาจ 

(Power Structure) 
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การคาดการณถึงผลกระทบ                                              

(Predict potential consequences of recommendations)                      (Predict potential consequences of recommendations)                      

จากขอเสนอแนะอาจพิจารณาไดใน 3 กรณี คือ 

1. ผลกระทบที่คาดหวังและไมไดคาดหวัง 

2  ผลกระทบโดยรวมทีม่ีตอนโยบายอื่นหรือแผนงานอื่น และ 2. ผลกระทบโดยรวมทมตอนโยบายอนหรอแผนงานอน และ 

3. สิ่งที่อาจเกิดขึ้นถาขอเสนอแนะนั้นไมไดนําไปปฏิบัติ ซึ่งขอมูลเหลานี้

ิ ั   ี  ไ   ี ใ  ิ ฟอาจเกิดจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย การใชเทคนิคเดลฟาย 

หรือการวิเคราะหความเสี่ยง
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5. การสื่อสารขอเสนอแนะ (Communication)

ถือวา เปนขั้นตอนสดทายในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อใหถอวาเปนขนตอนสุดทายในการจดทาขอเสนอเชงนโยบายเพอให

ผลการวิจัยไดรับการพิจารณาและนําไปสูการปฏิบัติ และหากวาไมมีการสื่อสาร

ผลงานวิจัยตอผตัดสินใจนโยบาย ทั้งนี้ก็ยังถือวายังไมสิ้นสดดังนั้นการสื่อสารที่มีผลงานวจยตอผูตดสนใจนโยบาย ทงนกยงถอวายงไมสนสุดดงนนการสอสารทม

ความเหมาะสมคือ การสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) และควร

เลือกวิธีการและสื่อใหมีความเหมาะสมเพื่อใหผตัดสินใจนโยบายรับร เขาใจ และเลอกวธการและสอใหมความเหมาะสมเพอใหผูตดสนใจนโยบายรบรู เขาใจ และ

ยอมรับ ในผลการวิ จั ย  โดย เสนอแนะว า ก ารสื่ อส ารด วยคํ าพู ด  ( Oral 

i ti ) ไดผลที่ดีกวาการเขียน (W itt  i ti )communication) ไดผลทดกวาการเขยน (Written communication)
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